




 تايوّتْحُملا

 شارفلا كَم
 راهزألا هي

 ةعيرألا نارثفلا

 ملاعلا يف لافطألا بالم بول ىلإ اهقيرط
 « يغض ”تاناويَح ْزَأ لافطأ بلاغلا يف

 افك اًدلكلا ف مط - ةظدفنحم مّلطلا قرتح ©



 شارفلا كِل

 اهي ءكَحَي "كلم باقل يف "شيعت يتلا تارتحلا _عبمَجِل ناك
 .اهَلاْغَأ بايو « اهكولس "بقارُيو

 ةهئلجو «٠ نالئاه اك هل ١ د ٍشارفلا كِلَم ناكو
 . ولك شارقلا نيب ني وَئاحَص يف هلم ىأر نأ لَحأل قلي ملو ٠ مْخَض

 نأ دكا شح اهجراخو اغلا َلخاد ّريطَي كالا[ ,رئارتلا كيم كلم داْعاو
 2 هان ”عيمَج

 ّحارو «عّباغلا جراخ ٍشارقلا كلم َراط موي تاذو

 3 95 ناكل 5 ْمالّظلا داس

 ا اعلا 1 ا 0 0

1 0 



 ا 0 ”ةآر ام ناك

0 
 نيكني لَه وال اطال

 يف ٌراطو ...ام ناكم يف انه
 ةّسارفلا َدَجَو هب هَل اًديعس ند الا نعم ..وارلا ف هنن كي هك ازا دك نكي مل قيل اولا لع ٍعاستجا َدْقَع بّلَطو « اًسئاي ةّباغلا ىلإ داع اًريخأو . اهيلَع وعلا عطني 0 ِهِلاَّيخ ىّويِم َك هاري ام 5 نكت ٍإ 2 م اع ب رطل .ٍ

 7 ا
 5 07 را 8 05 2 ا يف ةَشارَق َلَمْجَأ دّهاش فيو ...ثَدَح نويل ل اد وا ١

 دي 0 ل ا اهآَر يتلا ةليمجلا ةّشارفلا جيري نأ ديري :كمَصتف ...ةازيلا ةَفِعاص 'تتاصأو ٠ ةفصاعلا مال 2 6 0



 قمع نرخ يف اوناكو . ل

 0 ْنأِل َنوقوتي اوناك كيد 0 ا .

 شارفلا اري 0

 رع نأ يف 0 0 انهو م



 .درَولا يداو يسب داو يف كانَ ةَكِلَم شيعت
 اين رس نأ يطلا نو ناكل راعزألا ٍةكِلَم مساب نر تك
 .راهُألا 1 ملساب ةّليمَجلا ا ةلفطلا

 ب َلَي ذأ رعت , قخّصلا وَمألا رالي ألا ذبعلا بريقا اًملو
  اًضاخ الافَتْحا ةَديِعّسلا ةَبساَنُملا

 « َةَفبطْللا ني ضع رمد 0 نأ هلك ةَباغلا ُمارْعَأ دارو
 ال :مُهَل 8 راعُألا كلم "كلو

1٠١ 

 ويه 3 1 يِرْسَي 0 5

 «. كيدي ْنُص ةيِدَه نلت نأ م "كلود : 'تلاق مث «.ةيمأل

 0 0 اذه ّكلملا حبرطتل ناكد
 ة نتخأ مْ ذأ بسط نك ذك 2 32 5 ةرمألل ةّيِدَه هتوعتصْيَم اه َنوُرَرَقب ميمجلا حارو « ّمباغلا ءاجرأ عيمج 2-6 2 5 2 2 3

 م اكد قلل ءرطْبّصلاب ةكلملا هدارأ
 هربا نأ ةكسملا 0 . ىوكشلاو

 ٠ مهضْنَب لاق اًيخأو :
 كنك نا ا 00 فاسو . نوميللاو كسلا ني ةذيذلو

 : لاقو ء ضخبلا مهضْعَب َلْوَح 2 5 "دع فلا
 0 ا بوت 00 0 لقحل المح 0 رمال
 الاخ ريكأ ويف ودْبَت فّسو ."يريرح 0
 0 كلر نير اسما

 0 ةعومجم تلاقو

 و 0-0 0 ص رع ذل «اجاث
 نع ةعومجُم 2 ا رجاوجلاو ٍساملاب

517 



 ناك موي تاذو عقتاولا يف اذكه ىَبَسُي ناكو ...«مسالب» ُهّمْما ٌريْغَص ٌمَرَق انُم تاكو
 ...٠ قالطإلا لع ثا هل نكي مل هنأ
 1 03 نير ناكو ' ايناس

 مضي انأ ادبأ ويعطي يف "نكي مو .راعْأل

2000 
 قف تنير ٠ ةهجو سكت نزلا "تامالعو سِلَْي

 مرَقلا اهتاجأف «؟اًئيزَح الق ودْبَت اذامل» :ُهتلآسو « ةَريْغَص ةيروح دكا
 : ريغَصلا

 انسب يننإ داك نأ ميتا ال يلو ِ فل 1 ل 5 1 ا ع و 0
 ١ ىلع َراهزألا َدعاسأ

02 
 نأ طقف عيطتسأو ٠

 «.اًنيَش مئصأ نأ اه نر راو وعشت 1 5

 ,؟قريمألل مضت نأ دوت اذام» : ةيروحلا هل اسو

 ني اهل اي» : ةّيروحلا ٍتّلاقو «.اهداعسإ طّقق ديرأ» :مسالب لاق
1 



 وسو : ةَريغصلا ةّيروحلا تَلاق - 20 0 00

 ٌرّرَمو ةَجْنَمَكلا طّقتلاو . هيي قدِصُب نأ ٌريِغّصلا ُمّرَقلا 200 هلت علا ل6 2 هلع
 كاكا م5

 ب
 ذولا نأ ظَحال لئَدْنِعو
 1 ل ا ل

 .رضرعلا نَع َوْه فكي امدنع بئاوتلا نع

 ا ل
 درولا فقوتيو 2 اف

 هير وحلا اهنيَأ كركشأ» : لاقو «اَحِرَم ِْيَدَيِب قَّفَصو مئسالب َكِحَّضو
 «.يِتيدَم مدقأو رضَقلا ىلإ َهَّجَوَنَأ نأ عيطتسا نآلا يننإ . ةريغصلا ا 0 2 ل

 .َقَرْخّصلا قَرمألا ىلإ ْمُهايادَه ٌعيِمَجلا ل مظتلا ميلا ّلَح امدْنِعو
 . (قلفط ىَريم "نكت ل يهَم) اولَصَو امدنع يكبت "تناك هنأ "ققئاو

 ٍذئَدْنِع هنأ ”قئثاو انأو ٠ انييِدَه ىرَت ىَّتَح "طق اورتنا» : ْمُهُدَحَأ لاق
 ارككشلا ردا 2 كنك عا اريمك مث تكلا ع نكس
 ةئيكنملا ةّربخّصلا ةّيمألا ّنأ الإ ... ةكلملا مُهنَرَكَس

 ديره يف هيأ َرِلِ» :“ضْمبلا لاقد
 ةريمألا نِكلو ...ةَكلملا تجمل

0 

 ا ل

 "نكمتت نم ةبِدهلا ةيَور نم

 رتريعو ...ُهوعَتَص يذلا ليمجلا َجاَنلا َنورخآلا َرَهظَأ َكِلُذ دْمَيو
 .ءاكبلا يف ٌةمألا ترمَتْساو ... جالا رلامَجب ٍديدّشلا اهباجعإ "نع ُةَكِلملا

1 



 (؟َتْرَضْحَأ اذام ىّرت» : ْمُهْدَحأ هَلآَسو مسالب مدَقَت ٍذئدْنِعو 0 ه8 هور * ود 3 ا

 اب ةءولْمَملا رصُصألا وله يعّم» : ملمالب ةَباجَأف
 ةءولْمم اًضّمُأ هّيمألا ىلإ َمدَقُت نأ ٌعيطَتسَت ال َكّنِإِ» :اوحاصو 3

 . ةّيروحلا اهاّيإ ُهْيَطْغَأ يتلا ٍةَجْنمَكلاب حّرلف « ُهودِعْبي نأ اوُمَهو ريا

000 6 
 نم ْطَقق نوكت نأ ْبجَي انه ْمَدَقن يلا َةّيِدهلا ّنِإ» : ْمُهَدَحَأ حاصو

1-06 2 "#10 1 

 ٍصصأ نع مكراصبا اولوحت ال ,ثدَحَي

 2 2050 ممالب ادّيو « راهزألا ٍصّصأ يف 3 هد 34 لا 2
 ةاجفو .فإ

0 
 امنيبو ...



 هتيده نأ مسالب 'تّربخاو .ُّتَدَح ام قدصت نأ ةكلملا 1 1

 .راهزألا يمل َةّيِيَم "بسن اهّنأو ءاعيمج اياد
 ؟ يللا ُمرَلا 0 كسا ا ل

 يقئادحلا يناسب نوكت فس مياس كآ ب ع ف
 ١ نيتاسبلا ىتف :مساب دو لكَ ةلوعادت فرس اذه "رم دتكأو 5



 كك يلا رو ىلإ 0 لس ف يف اهلك اهي
 ينبت | *2 0000 هلا دقن 005 0 والا ذا ناكو 1

 بيجُي .ملجلا ُلِيثَّضلا ُلُجَّرلا ناكو «؟ اطل اذه َلباَقُم كَل
 يلا لباقملا يه ةّضِقلا تناك ٠ ةكلضَق نم ةَّضِق يل اوكحا» :

 امو .اًدج َنآْنَظ دك كاسم ءاج قّراحلا ضِيّصلا ماّيَأ نم موي فو
 .يغّصلا ”سرجحلا نر ىَّتح « ءاملا نيم ايل مقري رْثبلا يف 0 ىتلأ نإ
 لس الماح لَم نم جرح 00 مسجلا ليصل 000 عم

 . قمرا ٍرِفاسُملا ىلإ اهَمدَقيل كمَكلاو ريطقلاو نبجلاو ريحا ةءولت
 رخو كلمكو ٌرئاطق نم يهل .ماعّطلا ٍفانْصَأ لب ظِفَتْحَي ناك ثْيَح

3 



 ف يف يكتو لَصَفَتَت له نِكلو !ءْيش الد : لْجَّرلا ياحلو

 يل ةثَدَح اًبيِجع اديس كلو .ْةّصِق هيأ فرغأ ال يننإ» :ٌرِفاسُملا لاق

 م همس ٍ 5 ٠ نأ

 «.ٌةوجؤم ُدْنأ 'نْظَأ ال نكلو
 يف ُمَقَي فيك يف شيعيو « ديكاتلاب دوجْوم هنإ» :زابخلا لاقو هسا 2 0 ل 0 0

 انْيَب ىلا ققاسَملا ٍنَصْتُم
 قلاب نيدك اتم ريح انلأل « سائلا فر 206

 :ٌراَّحلا ْتْلأَسو
 ا ع فام
 «؟سانلا ُنينتلا يذْوُي له»

 امدنِع نكلو ٠ اَدَحُأ َنآلا ىَّتح ْذْرُي مل ُهْنِإ ءالك» :ٌراّبحلا باجأو كا ءاسا  (|ضما 5 ف ا 09 |

 َلَرَب هنأ به .ةيرَقلا يف نم لك فاخّيو « ٌرعَملاو مانغألاو يعارلا ةَبي 2 0 2 00 ا 0 200 ا 2
 «؟ثئَدْنِع ثدْحَبَس اذام « ٍلّبَجلا نب

 #*يش هنإ» : لاقو « زابخلا هجو هما 2 34 ها
 ذنم ائفد دادْزَي سقطلا اَدَب امدنعف مل ري ا ل

 ا ا حف دقو و
 20 محا 0 9. ' 6

 «1 ىّرخأ ةّرم هارت الا ىنمتاو . تقولا كل

 يصب رملجلا ُليِّضلا ُلُجّرلا حار « ُهَمَّصِق يوري ٌرِفاسُملا ناك اسَنيَبو
 : لاق مث « اًمامِتْما ادا د

1 



 000 اذه ا ها د2 2 -

 ِق سا

 7 موي َرْشَع ةعبرا ةريسم لع 1 : هَباجاف ٠ ءاقْرّرلا 001 " 2 1 50

 دغ ماي عبس 0 َدْعَب 0 كر 0 نيرطل ٍدادِتْما ص
 دل و لا ل رت ف دا رانا ف

 ُهتلَحِر ملجلا 00 ركير . ناخلا لك

 او نامل هلع هلاح يذلا هل هو ةعبس راس
 قالا ير نال انررا ف دكا نك هد اق همن

 ار مشي نأ عاطقسا « يللا مولا َحابَص 0 ِس ةقافأ امَدْنِعو
 اهي ىتني ين هيلا ني ابرق نوكي نأ دب ال لأ ةزذأو

 .ةّيرَقلا طَّسَو ٍزاّبخلا توناح ىلع رراكلا يف دع ربحا ةحئار َمّنَت اًملو

 مما تنأ نأ لا ريخلا ضع ب هلو و رهو ٌراَبَحلا ُهلَأَس
31 

 : مسجلا ليئضلا َّلُجَّرلا لاقو

 0 هاو َلَبِجلا َدَعْضَأ ن 1 0 مسجلا ُليِئَّضلا لْجَّرلا لاقو 2

 انا



 لكلا را قت نا يشأ راها نجلا نيش نذر ىمنأ 220
 ام لك ّنأو ءاطق ان .اهف مان تيا ومب لع نم بزقلاب لع ف ٠ "فكلا ملي ىح

 ِهَيْوَص ىَدَص ىو اعَمْسَي مل ؟
1 

1 
 ٍءرملسجلا هيلا لجرلا لاسو تس اقل : الئاق هَحابم لَصاو 7 550 «.نالا ىتح اًدَحأ ذأ 2 . حيحَص اذه» :ٌُراّبَحلا لاق

 0 ءاذيإ ُهّلَعل ؟كِلذ

 دعي ورم لك يف دي اذاسل نِكلو

 دعب دع د ل كيرادُي ي
 سلا لا نا ا ا ا 6

 (؟فْهَكلا َلخاد كانُم د 0 ؟ نين ا 0

 «؟ لّبجلا حْفَس يعارلا َُبِص اهيف مث ع اووه ووه ووب١ :اذكه ىَوَد « 24 00 00 ا
 بالكلا ٌجُرْحَت اذامل اك يِرْذأ ل يي ركفلا لجبل لإ

 ملا يك اسر ( ايما لاه نإ ذب

25 



 ا يي ل ف

 (؟ ثَدَح اذام . يكُبُي َنينتلا

 ةداصُي نأ ٌدَحَأ ُديرُي ال» : لاقو ُنينتلا 01 * م و

 لجيل َلءاسَت «؟ لخخاَدلاب ةلانُم ثدْحَي يذلا ام ؛ يبل ايد رغتسسا دقو مسجلا نيَّصلا يل
 . فكل َلخاد َمَدَقَت 0 رمشجلا

 ل نينألاب

3 
 هنآ 'رظأ بألا ةئيلأ ِويَلَع ضني دهجَو يف ٌدأذَي 50

 0 م
5 

 معقم "توضص درو

 اود كل َّدِعَأ نأ يش لك َلْبَق ينبنَي» :الئاق ُهَتيِدَح َلَصاوو
5 5 

1 
 1 , 3 ال َكنإ ؟نينتلا»

 نارا هدر رن هدم ل مقيم لك

 اررلمألا بما ٍناكرأ ٍدَحَأ يف

>38 



 | يِدّيَس اي تدّدو» : لاقو « 0 ني نكست ىَح كاسل [ رخأو كَم ْمَتقا «ةنآلاو» :ِنلِل لاق م
 1 رلاعّسل 2 يدنا

 0 مرد ا وَ نينثلا ناسل نم 7 5 رقفرب
 اظو .مانيو بهذي نأ نشل نب م بَلَط كِلْذ َدْعَبو .تاّرَم ُهَلَمَع 0

 الا َنْيِب هيطعيو هاعرَي 0 م َلارط مسجلا ليصل لُْجَرلا 5520

 0 رع نأ لإ «رلاعلا جيم نم ةَعج رخآلاو

 «.نّسَحَت دق َكَتْوَص 0 معئار» : مّسجلا ُليِئَصلا ُلُجَّرلا لاق

 تلا فك ؟ هللا ٍصوصُخب اذام "نكلو ٠ ْمَعن» : نيا لاق
 ليلا ُلُجّرلا لاق اب ةزعاف تن اذام ٠ اًنَسَح 0

 سوفت يف ٍبْعُرلا قراثإ يف ادَبَأ اهم
 ثلا يف ساّنلا وأ مانْغألا ٍوَأ يعاّرلا

 مسجلا ليئّصلا َلْجَّبلا َعَر ًَض ليدْنِع 0" َكدِعَأ «ةلدعأ» : نيل لاق

 0و 00 كود دعا ةرتلا ذه نإ 0 دباتغأ يف لني
 اَسَع فام يف ابو ينأ "قل ناديع نم المش لَ مل نيثتلا قلَح



 كلا نأ ملجلا ليصل ل لْجَّرلا ظاتغإ

 كار ٍديكاَنلاب اًذهو ؟ مهبامزإ 250

 كلر ةندضأ ل نكي نادل ىلإ نأ نشا دف
1 2 
 (.دَحا ينثداحإ

 ١ لخدلا لاق

 كو تلك اه لإ تلح دق .ةتلعف ام رظنا لاكسحا ٠ نيل لاقف

 عطا ةاعأو مع رات ل

 َوْحَن اًهجّنُم لجلا َحْفَس فس طبه مث م نيل ىإ

 ؟. كدطَو تضقتو تدعو دَقلا :َهَدِحِب ملجلا ُليئَّصلا ُلُجَّرلا اق

 ا يكل ٠ قالا 3 ا دشن 0  ةنيآ 1
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 ةَيرَقلا يف ُهَلباق ٍصْخَش وأ ُرابَحلا ناك
 كدَح ام ٌداَبحلا عيَس امَدْنِعو .ةيئاث هاد
 . ُهنولعفَي اميف نيرئاح اوناك مُهنكلو ٠ ةّصِقلا مُهَل -ِ 0 8-5 ل

 ل ايا 52 2001 7 57 ا نيام

 نينتلا ٌداخَتا ٍديكأتلاب ٍلضفألا نِم» : مسجلا ليئضلا ُلُجَرلا لاق

 نأ نإ رتقولا لوط هني تاي رإلا ني الدب اًكيدَص

 قيْرَملا باش "ققاو
 باها اورّرقو نيل عم

 ُخْيَح َلَصَو ام َناعْرسو .ةلئاه 'تتاك ءتاوطخ
 يذلا ُنينلا اذّرُه اه» : مسجلا ٌُليِئّضلا 0

 نسل

 ْعيمجلا َنْلَ
 قا: يلا لاقو

 | ىلإ ْدْعَتلِ» : اولاق مث ها

 «.ةلانُم ىلإ ْمُكُلوَحَأَسو يرهظ ىلع اوز

 َنيِئِبحُس يملا يلاهأ ناك دَقف .ةلاّم !َدَحأ َعَلَب امدْنِعو
 .رلزانملا لخادو ناردُجلا ءارو

 ْلَهَف «ءاقدضأ ُديِرُي يلا ندا وه اه»: مسجلا ُليئّضلا ُلُجَّرلا حاصف
 «؟هَءاَقِدْضَأ نوحبطت

 ةفؤَتس ءوَعَت» : قيلاع ةَحْبَصب ةَيْرَلا يلاهأ ”باجأ
 مل «فينآ يّنإ» :لاق مث « اًيِلاع اًرثز ُنيَتلا قلطأو «.كِلذ دوت نحن 01 0 ا م6 | 2 1

 كل 1 نك دف ا ها نكأ
 «؟ُراّبَحلا َنْيَأ» : الِئاق ُهلْوَح مئجلا ليئضلا ْلْجَرلا تفلت ماس ل ل ا ا لا ع

 -آل ٍرْوَقلا لع ُبَهْذَسو .انه يّنإ» :ٌراّبحلا حاصف

 ْثُت ملأ» : مثجلا ُليثَّضلا ُلُجَرلا ُهلأَس
 5 ءالكو :ُز
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 َ عود
 باجا «؟دْعَب
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 «؟كِلذ "نع ىنتيهت تنأو بهللا ثفنأ1» : َةَرْيَح يف نينتلا لاقو

 ِعِبَهَللا ةئمْلا ثفنت نأ كنكمي» : الئاق مسجلا .ليئضلا لجرلا َدَر



 . كغعكلاو ٌرّبخلا جِضنو « نرفلا لعتشاف .«شووو» نينتلا خفن ا ا ا ا

 اهيف نوحَبسُي دالؤألا َعّرساف « ةَدِرابلا ةريحبلا وايم يف خفن هنإ مث كا ل ل هك 0

 .َنيحرف
 ٌةدَعاسم اهنأَش نم يتلا لامغألا عاوْنأ ّقاكب موقَي ُنيِنتلا ٌرمتساو 2 0 7 2 58 30 00

 هع 7-2 5-لا
 . مهنم دحاو لك هبحا ام ناعرسو « يلاهألا

 افا لست انآ ريم انألا اضينأ ارورتتا متجلا لدَصلا ١ 26
 59 3 حا ا لل 1قس جلا فا انكهو .ددجلا دئاننسأ نح م



 الا َرْدْصضَم ناكو « قري ُهُمْسسا اًيعَص الك ينتفت ةلئاعلا تناكو
 اقري بأد اقف . َةَرَجْمرلا ولت ىإ اهل يذلا بّبسلا ّرهو « اغْنوتِل ديحولا 0 2 0 .

 ا يللا فانا ناحل ناكو 0 5 ٍِبعَللا َةَلواحُم لع

 . ءاوهلا يف اهب صب نايخألا ضب يف لواحُي ناكو ورمل

 0 جرحا كلك .لَعْفَت اذام يرْدَت لا نكت َّ

 رار كت اًعِرفُم ءاوهلا يف حيو ناكو ٠ اهُضِرْيُ ضْرألا
 اا كات ل فسالتلا نأل .اننوت لع اح يسع ألا ناك ---

3 



5 
 اركي امدْنِع ْحَبْنَي تاك . قب اهقلطُي يتلا رتاوضألا ىلإ عت 'تاذَحأ

 اهيمأَرب عقدت 0س رجمزي نا )و «٠ اًرورْسَم 00 سن سن يسر ناك هكر
 كا 0 | لَ ال اهنأ ان را اعلا رت نأ طقف عيطتست ول وآ 1 0 1 هل 0

 اذه "نع َليدَب ال هنأ اغنوُت 'تَررثو ! ءاَرهلا يف اهب َّحَرَطُي أ اهَجِرْحَُي
 ا ملعتت نأ نآلا اهبَلعو « َّلَحلا

 دكت ةتابوعصلا راديو .الهَس نوكي 'نل سلا نأ لت نك
 0 ٌرجْرْيس يذلا توصل اهل نأ نيك ا

 «.ررررررغ» : اغنوت ايَص ادّب امم هلت اهّلإف انيس َلَْفَت نأ ممَصَم امدْنِع انثوتو « َرِجْتَرَت عدا مل

4 
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 «اّمامت اًنكاس َفَقَو .قزب نيكس

 يف ُبَعْرَت اغنوت نأ ُكِرْدُي قرب ادبو . ةفيفخ 2 0 00
 مهفو . ضْرَألا ىلَع اهَجِرْحَدُي وأ « ءاوهلا يف اهي حوطي نأ ضفرت اهنكلو 00 2 2 عافت 212

 ده تاعاس اَمَم ايَضَقو ٠ رخآلا َعابِط كلذ َدْمَب امُهْنِم حاولا

 . حرملاو
 0” اساس هع 1

 انارافلا



 رجس عج يف عقاولا «رمبْألا ارثفلا ٍرْخُج نم نعت اك
 ريالا ٌرافلا َرْثَع قف .ةّيحاص ثيداحاو تاكحض تاوُصأ « بونت 1020 الملا 5 ا ًُط

 يصل نافل ٍتَحاَرو هل وقرولا م ران رقودنُم ىلع رحابّصلا

 هلا اًمامت لطي أ هنأ ركام زل نر هاذي فك رك
 ١ تايافثلاو .اياقبلا نب 37 رتايمَكِل ميني اًمْحَض ناك هنأ  ءايشألا
 كمال ُرأَقلا ةارأو (! تايامّلاو اياقتبلا م رئارثفلا ىلإ ُهِبَحُأ كانه َسيلظ)

 ب مان ول ٌرِهاَسلا ُرأقلا دو اسي « ةَمْيَح ُهَلَمجَي نأ .وليخا

 ىلإ ة اًمئاد 00 0 ناك هلأ 0 َ 1

 نا ب ل ا
 من21

 85 7 2 5-5 نا رقم
 رهاملا رآقلا ىلإ ارَظَنو اسهيَمَطْعِم كاملا ُراَقلاو ٌرِطاَشلا ُراَقلا لون

 م فاس كرف 3
 .مهعم جرخي نأ يف

 : اا 0 ص بسلا ا 0 2

 اعلا ادت ا اهنأ لِ « اهتاذ بولا ٍراجشأ نع ايي

 ؛ ةريغصلا اتنأ ا 00 0 نيد 5 !بحيل

1 
 با نأ

00 
 ةداع عت, 0 0 نامألاب ل ال كيا اهات دري

 ىلع فيِطّللا 'ئواهل ِرَمَقلا ءْرَص ُلْضَمُت اهنألو ء اهل اًنامأ ُرتأ هنأ « ا
 . جِعْرُملا رجابلا سْنَّشلا رون

 ٍراِهّلا يف عَن اذ «عَّْطلاب اًعوطُس نق ءاتشلا يف معلا 0

 اتلظو « ءاطبيو ردجاو ءانق داو ٍرْحُجلا ّنِم ّنآلا ٍِتَجْرَع ل

 2 3 اهّرتْكأ ٌرِهاّسلا أقل د ٍرَذَحب اوهلا مستو اهلوَح ملط

 .عَمْلَي ءيش ىلح ُهْرَصَب مَقَو ثْيَح شئاشحلا طسو يِرجَي هَ "قلطْنا
 54ه



 ١ ٌريِطاَشلا دأَقلا ا
 . لا .«٠ نيش مسا

 0 .لالك ءالكذ :
 انج اريمستل ءارهلا ىف يقض ادم دقو

 ًامئاد ىلا . ةلفطَتملا كارلا ب هر كر

 (. مه ريغ ,

 املا ُدأَفلا لاقي

 .اتنالخ مل انيس ّنكلو ء ربعي يف اوقهشن

 ن2 للا ل حضاو ٍلاعقلاب ٌرِهاَسلا أقل صو
 انْ ُرودَت ةَريغص ءادْوَس عار كانه ناكو « اًعمال 8 "شلا د6 حس



 'تحارو ءوبيجتلا ءايّشلا اذه َلْوَح ُهَعَبْرألا نارِْفلا سَ
 نكتب لَه ؟اج نبأ ني ؟رمَح َرهأ ؟4يشلا اذه اما : : ٍَْمَد يف لءاستتو

 ىلإ هيج مث « صحب و ةعبرألا نارثفلا مدت مَ منكرحلا نأ
 ىتح ٍتاَرمَملا يف و عقد ل رجلا

 فرَسو - نامه معلا نَع 3 حر :ٌرِهاَّسلا رافلا لاقو 0 5 ا
 «.يثلا اذه و اماني ةعرلش 'تعاجو ءاهجابو افلا اص ىلع اب ملا ٠ مارشلا 1 0 ١

 : رياطتملا َرابُلا اههْجَو نع حيرت 'يضو 'تلاقو « هيأ ىلع ْحَج
 مرا ره ع

 رفا ّيِقبو 2 نيه معلا نع ؛ مبلل ٌيِطاَشلاو ٌرك لاو ٌرِهاَسلا فرضنا
 .اهيْحَيِل ابْمُط دمع ّمَم رهام
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 ٌرجت يو ةَعِرْسص ُةئالّتلا نارثفلا اهَدْعَب "تّداع « ُةَليلَق

 ةقيقحلا يف هنأل «ٍسَصَع يف ُرجْنري ناك ٠ ِدصيمَق مك نم نامه ممل

 ا رعيجَض نم "ثيخُت او دال كي حُب

 ... يرَج نع اوقك « ءايقشألا هيأ 0 د م

 : ضْرَألا ىلَع يدل ءايشلا 0ع ضو ةعيرألا نارثفلا تاق

 وظو لاقو ٠ نقد كَحو (.ممممه ...ممعمه» :
 60 تطل انك نأمل الط كك امال : ك4

 ليلك َدْعَب داعو عطب قرعلا نم جرح

 0 د الد 00 0 0

 وذم 3 دعاس ... ةعاس اهنإ !اورظنا» : لاق

 ,؟اهتدئاف يِه ام نكلو» : ميمَجلا ُهَلَأس

 « اهب "تقلا ضر اننِإ ٠ :دئاف ؟... اهتدئاف» : هيدوما
 ا ل درس راع ال 1

 لالخ "نم الُوَأ جراخلا يف طن نأ 0 ءراطْقإلا َدِعْوَم ْرَأ ٠
 «.انيعاس ىلإ طقم َرظْنت نأ انيَلَع اًدعاصف نآلا ّنِم






